
Passes
Na hora do passe...

Estudando a Mediunidade

Martins Peralva



O que acontece quando um 
canal é obstruído?









“A renovação mental é como se fosse um processo de desobstrução de 
um canal comum, a fim de que, por ele, fluam incessantemente as 
águas. 

A nossa mente é um canal.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



O poder da prece

“A prece, especialmente, representa elemento indispensável para que a 
alma do passista estabeleça comunhão direta com as forças do Bem, 
favorecendo, assim, a canalização, através da mente, dos recursos 
magnéticos das esferas elevadas.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



O poder da prece

““[...] Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é 
a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus.”
Mesmer (Allan Kardec, Revista Espírita)



Magnetismo humano e espiritual

“Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos  
fluidos que emitem um Espírito e um médium. Pela sua conjugação  
esses fluidos adquirem propriedades novas [...].”

Allan Kardec, Obras póstumas



Qualidades morais do passista

Atraem os bons Espíritos:

 Bondade,
 Benevolência,
 Simplicidade do coração,
 Amor do próximo,
 Desprendimento das coisas  

materiais

Defeitos que afastam :

 Orgulho,
 Egoísmo,
 Inveja,
 Ciúme,
 Ódio,
 Cupidez,
 Sensualidade
 E todas as paixões que

escravizam o homem à  
matéria

Allan Kardec, O livro dos médiuns



Qualidades indispensáveis

“Pontualidade, confiança, harmonia 
interior e respeito são, evidentemente, 

virtudes ou qualidades de que não pode 
prescindir o médium passista.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Passe direto e à distância

“No passe direto, depois de orar silenciosamente, o 
médium é inteiramente envolvido pelos fluidos curadores 
hauridos no Plano Superior e que se canalizam para o 
organismo do doente; no passe a distância, que é uma 
modalidade de irradiação, o médium, sintonizando-se 
com o necessitado, a distância, para ele canaliza
igualmente fluidos salutares e benéficos.”
Martins Peralva, Estudando e mediunidade



O papel de quem recebe

“Toda ação física ou moral, [...] de um ser sobre si mesmo, ou sobre outro, 

pressupõe, de um lado, uma força atuante e, de outro, uma sensibilidade passiva.” 
Allan Kardec, Obras póstumas

“O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se 

faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios.’’ André Luiz, Mecanismos da 

mediunidade

“A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais.” 
Léon Denis, O problema do ser, do destino e da dor

“A exaltação da fé, que provoca uma espécie de dilatação do ser psíquico e o torna 

mais acessível aos influxos do Alto.” Léon Denis, No invisível


